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หลกัสตูร Excel intermediate level 
 

วทิยากร : อาจารยส์มเกยีรต ิชว่ยมาก  
เป็นนักพัฒนาบคุลากรดา้นการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม 

Microsoft Office Excel, Access, PowerPoint, Word ตั Rงแตพ่ืRนฐานจนถงึขั Rนประยกุต ์ 

เนน้สอนใหเ้กดิความเขา้ใจมากกวา่จํา และสามารถประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิ  

ซึYงไดรั้บ Microsoft Office Specialist Certified และประสบการณ์ตรงอนัยาวนานกวา่ 15 ปี “ 

ปัจจบุนัเป็นวทิยากรรับเชญิใหก้บัสถาบนัฝึกอบรมชั Rนนําและหน่วยงานตา่ง ๆ มากมาย  

และพัฒนาหลักสตูรทางดา้น Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Access  

ใหกั้บสถาบนัฝึกอบรมชั Rนนําและหน่วยงานตา่ง ๆ มากมาย 

 

22 ธนัวาคม 2563 
09.00 - 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

**สถานทีYจัดอบรมอาจเปลีYยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

หลกัการและเหตผุล 
          หากพูดกนัถงึในโลกของธรุกจิ คงไมม่ใีครทีYไมรู่จั้กโปรแกรม Microsoft Office Excel หรอืทีYเรยีกกันวา่ 
Microsoft Excel หรอื Excel ซึYงเป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ทีYมคีวามยดืหยุน่สงู มคีวามเกง่รอบดา้น และโดด
เดน่ทางดา้นการนําไปใชง้านในลักษณะต่างๆ เชน่ งานเก็บขอ้มูลทีYอยูใ่นรูปแบบของตาราง งานตดิตอ่กบัฐานขอ้มลูใน
องคก์ร เพืYอนําขอ้มูลเหลา่นัRนมาคํานวณ วางแผน ทํารายงาน สรา้งกราฟ วเิคราะหข์อ้มูล เพืYอวางแผนการทํางานใน
ปัจจุบันและอนาคตเป็นสาํคัญ  
           จากประสบการณ์การสอนทีYผ่าน พบปัญหาหลักของคนทีYไม่สามารถนําเอา Excel ไปประยกุตใ์ชง้านระดับสงูขึRน
ไปไดนั้RนนัYนเป็นเพราะ “ขาดความเขา้ใจพืRนฐานทีYถูกตอ้งทีYเกีYยวกับการใชง้าน Excel ทําใหใ้ชง้าน Excel ในลักษณะ
ตามใจตัวเอง ไมป่รับตัวเขา้หาโปรแกรม อยากใหง้านเสร็จเร็วๆ แตไ่มรู่จั้กเครืYองมอืทีYจะนํามาใช ้ทีYสําคัญคอืขาดความรู ้
ความเขา้ใจในสว่นของขอ้มลูทีYเหมาะสําหรับการนําไปใชง้านไดแ้บบอัตโนมัต”ิ หรอืพูดง่ายๆ ก็คอืยังไมม่คีวามสนทิสนม
กบั Excel นัYนเอง  
            ดังนัRนหลักสตูรนีRจงึไดพั้ฒนาขึRนมาเพืYอชว่ยใหผู้ใ้ชง้าน Excel สามารถนําเอาเทคนคิการบรหิารจัดการขอ้มลูให ้
อยู่หมัด และสามารถเลอืกใชส้ตูร  &ฟังกช์นัเพืYอนําไปประยกุตใ์ชใ้นการทํางานหรอืแกปั้ญหากบัขอ้มลูต่างๆ อาท ิ
ฟังกช์นัในกลุม่ตัวเลข, ฟังกช์นัในกลุม่ขอ้ความ, ฟังกช์นัในกลุม่วันทีYเวลา, ฟังกช์นัในกลุม่จัดการกบัเงืYอนไขในรปูแบบ
ตา่งๆ, ฟังกช์นัในกลุม่การตรวจสอบขอ้มลู และฟังกช์นัในกลุม่การคน้หาขอ้มลู ตลอดจนรวมไปถงึการนําฟังกช์นัไป
ประยกุตใ์ชง้านใน Excel ทีYซบัซอ้น ไดอ้ย่างเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมคีวามเขา้ใจ Excel แบบคนสนทิ (เพืYอประยกุตใ์ชง้านไดท้นัท)ี 
2. เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถเขา้ใจการจัดเก็บขอ้มลู/จัดรูปแบบขอ้มูลใน Excel ซึYงถอืวา่เป็นสว่นทีYสําคัญ
ทีYสดุสําหรับ Excel 
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3. เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถทํางานกับขอ้มลูปรมิาณมากๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว เชน่ การเลืYอนดูขอ้มลู การเลอืก
ขอ้มลู การจัดเรยีงขอ้มูล การกรองขอ้มลู การสรุปขอ้มลูเป็นตาราง การสรา้งกราฟ เป็นตน้ 

4. เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจและประยุกตใ์ชคํ้าสัYงเกีYยวกบัฐานขอ้มลูใน Excel 
5. เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถบรหิารจัดการขอ้มูลบน Excel ไดอ้ย่างเต็มประสทิธภิาพ 
6. เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถประยกุตใ์ช ้PivotTable ไดอ้ย่างเต็มประสทิธภิาพ 
7. เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมคีวามเขา้ใจ Excel Functions ในภาพรวมไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
8. เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจแนวคดิของฟังกช์นัเพืYอนําไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งทะลปุรุโปร่ง 
9. เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจฟังกช์นัและสามารถหยบิฟังกช์นัไปใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสมกับงานนัRนๆ 
10. เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจการแนวทางการใชง้านฟังกช์นัแบบซบัซอ้น เพืYอประยกุตใ์ชง้านไดถ้งึขดีสดุ 
11. เพืYอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจและสามารถนําฟังกช์นัไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิ 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
ชว่งเชา้ : 

1. ทบทวนพืMนฐาน Excel ที�สาํคญัมาก ๆ  
2. เทคนคิการใชคํ้าสัYงทีYเขา้มาชว่ยงานดา้น Database 

• แนะนําเครืYองมอืทีYเขา้มาชว่ยจัดการเรืYอง Database 
• การประยกุตใ์ชคํ้าสัYง Auto Filter  
• การประยกุตใ์ชคํ้าสัYง Remove Duplicate  
• การประยกุตใ์ชคํ้าสัYง Sort  
• การประยกุตใ์ชคํ้าสัYง Subtotal 
• การประยกุตใ์ชคํ้าสัYง Format as Table เครืYองมอืสําหรับควบคมุรูปแบบของตารางอัตโนมัต ิ
• การประยกุตใ์ชคํ้าสัYง Format as Table เครืYองมอืสําหรับชว่ยทํา Dynamic Range 
 

3. Pivot Table & Pivot Chart เครืYองมอือัจฉรยิะ อันทรงประสทิธภิาพสําหรับการทํารายงาน & วเิคราะหข์อ้มูล 
แบบโตต้อบได ้
• แนวคดิการจัดทํารายงาน และวเิคราะหข์อ้มลู  
• แนวความคดิของ PivotTable 
• ขอ้มลูสาํหรับการทํา PivotTable 
• วธิกีารสรา้ง PivotTable 
• แนะนําการวาง Layout เพืYอใหไ้ดผ้ลลัพธด์ัYงใจ 
• แนะนําเครืYองมอืของ PivotTable 
• การทํางานกบั PivotChart 

 
4. Tips & Tricks การใชง้าน PivotTable 

• การปรับ Layout ใหไ้ดด้ัYงใจ 
• การปรับแตง่ตาราง PivotTable ใหไ้ดด้ัYงใจ 
• การใชง้านคําสัYง SubTotals 
• การใชง้านคําสัYง Sort 
• การแสดงผลตัวเลขสรุปดว้ยฟังกช์นั SUM/COUNT/AVERGAE/MAX/MIN 
• การแสดงผลตัวเลขสรุปเป็นแบบอืYนๆ เชน่ % of Totals, % of Row, % of Column 
• การ Group ขอ้มลูวนัทีYเป็น Year, Quarter, Month 
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• การ Group ขอ้มลูตัวเลขเป็น ชว่งตา่งตา่งๆ 
• การแกปั้ญหาในกรณีทีY Group ขอ้มลูไม่ได ้

 
5. Tips & Tricks & Workshop เพิYมความเขา้ใจ/เพิYมความชํานาญ 

ชว่งบา่ย 

6. เทคนคิความเขา้ใจเกีYยวกับฟังกช์นัเพืYอการใชง้านทีYถกูตอ้ง ถูกทีY ถกูทาง  
• วธิกีารทําใหส้ตูรสั Rนลง 
• แนวความคดิเกีYยวกบัการซอ้นฟังกช์นั 

 
7. การประยกุตใ์ชฟั้งกช์นัในกลุม่การตรวจสอบเงืYอนไข 

• SUMIF, SUMIFS, COUNTIF, COUNTIFS เป็นตน้ 
 
8. การประยกุตใ์ชฟั้งกช์นัในกลุม่การตรวจสอบเงืYอนไข (ตอ่) 

• IF, AND, OR เป็นตน้ 
9. การประยกุตใ์ชฟั้งกช์นัในกลุม่การคน้หาและอา้งองิ 

• VLOOKUP แบบ TRUE กบั FALSE ตา่งกนัอยา่งไร เป็นตน้ 
10. เทคนคิการใชเ้ครืYองมอืชว่ยตดิตามสตูร (Formulas Auditing) 
11. เทคนคิการประยุกตใ์ชส้ตูรร่วมกับคําสัYงอืYนๆ เชน่ 

• Conditional Formatting 
• Chart 
• Data Validation 
• Form Control 
• ฯลฯ 
 

 

ประกาศนยีบตัร: จากบรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
                                                                             
อัตราหลักสตูร(ตอ่ 1 ทา่น) 
 

ชําระคา่อบรม 22 ธนัวาคม 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 

สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 7 ธนัวาคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,472.00 4,601.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีR 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีY 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีY 014-2-63503-8 
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          ชืYอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีY 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืYอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืYอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัYงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีYจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีYไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิYง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีY จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  

 
 
อบรม,สมัมนา,Powerpoint,  Microsoft Office Excel, Access, Word, Presentation,การนําเสนอของ PowerPoint 


